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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:    

Przedmiot zamówienia obejmuje koszenie ścieżek przyrodniczych i spacerowych, koszenie przy obiektach 

turystycznych, edukacyjnych i historycznych oraz koszenie cerkwisk i cmentarzy.  W zakresie prac ujęto koszenia przy 

użyciu kos i kosiarek spalinowych wraz z usunięciem biomasy (w wybranych lokalizacjach).  

Zestawienie lokalizacji i zakresu prac wraz z podziałem na części zawiera tabela nr 1. 

Łączna powierzchnia zabiegów wynosi 46,35 ha w tym: 

− koszenie ścieżek przyrodniczych i spacerowych - łącznie 19,32  ha;  

− koszenie przy obiektach turystycznych, edukacyjnych i historycznych  – łącznie  24,89 ha; 

− koszenie cerkwisk i cmentarzy – łącznie 2,14 ha; 

Część 1. Obwody ochronne:  Górny San, Tarnawa – łącznie 15,56 ha  

• koszenie ścieżek przyrodniczych i spacerowych – 13,86 ha  

• koszenie przy obiektach turystycznych, edukacyjnych i historycznych – 1,70 ha    

Część 2. Obwody ochronne:  Ustrzyki Górne, Wołosate, Tarnica – łącznie 16,99 ha   

• koszenie ścieżek przyrodniczych i spacerowych – 2,91 ha;  

• koszenie przy obiektach turystycznych, edukacyjnych i historycznych – 12,62 ha 

• koszenie cerkwisk i cmentarzy – 1,46 ha 

Część 3. Obwody ochronne: Caryńskie, Osada, Moczarne, Suche Rzeki – łącznie 13,80  ha 

• koszenie ścieżek przyrodniczych i spacerowych – 2,55 ha;  

• koszenie przy obiektach turystycznych, edukacyjnych i historycznych – 10,57 ha  

• koszenie cerkwisk i cmentarzy – 0,68 ha 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE:  

1. Szczegółowe lokalizacje wykonania zabiegów, miejsca składowania biomasy, uwagi dotyczące sposobów realizacji prac  

przekazują właściwi terytorialnie Leśniczowie obwodów ochronnych.   

2. Wykonawca organizuje  dojazd/dojście do powierzchni roboczych we własnym zakresie; transport pojazdami 

mechanicznymi może odbywać się jedynie po istniejących drogach i szlakach transportowych, wskazanych przez 

Leśniczych obwodów ochronnych; w większości lokalizacji istnieje konieczność doniesienia narzędzi do miejsca 

wykonywania zabiegu.  Na drogach wewnętrznych i gruntowych transport samochodowy dostępny dla pojazdów 

terenowych. 

3. Po zabiegu koszenia na powierzchniach roboczych nie może pozostać żadna roślinność zielna o wysokości powyżej  

10 cm- mierzone od powierzchni gruntu, z wyjątkiem miejsc/punktów wskazanych jako niepodlegających zabiegowi.    

4. Zabiegi z zakresu koszenia mają charakter mozaikowy. Określone powierzchnie zabiegów znajdują  się na większych 

obszarach; wskazana wielkość zabiegu jest zredukowana i stanowi sumę rozczłonkowanych powierzchni.   
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5. Na powierzchniach koszonych, na których występują krzewinki, krzewy i samosiewy, należy je usunąć razem 

z roślinnością zielną, chyba, że właściwy terytorialnie Leśniczy podejmie decyzję o pozostawieniu wybranych roślin.  

W żadnym wypadku na powierzchni roboczej nie mogą pozostawać zaostrzone pozostałości roślin. Usuwane krzewy 

i samosiewy drzew należy wyciąć równo z powierzchnią gruntu oraz wynieść i złożyć w miejscu wskazanym przez 

Leśniczego. 

6. Z powierzchni roboczych uprzątnąć należy także opadłe gałęzie i konary (o średnicy  w najgrubszym miejscu mniejszej 

niż 20 cm).  

7. Biomasę powstałą podczas wykonywania zabiegu w obrębie obiektów kulturowych należy złożyć w kopicach poza 

powierzchnią zabiegu. Szczegółowe miejsce składania biomasy wskazuje właściwy terytorialnie Leśniczy. 

 8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności niewyszczególnione w opisach, a niezbędne  dla właściwego 

wykonania prac i poprawnej realizacji zamówienia.     

9. Na powierzchniach roboczych i trasach dojazdowych Wykonawca nie może powodować szkód w przyrodzie,  

w szczególności dotyczy to uszkodzeń powierzchni gruntu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wystąpienie szkód, powstałych 

z winy Wykonawcy na skutek nie przestrzegania zaleceń, niestosowania się do przepisów prawa czy prowadzenia prac 

niezgodnie z opisem zamówienia  - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia szkody na własny koszt 

i ryzyko, przy czym sposób naprawy musi zostać uzgodniony z Zamawiającym.    

10. Prace do wykonania zlecane będą w okresie od dnia podpisania umowy do końca września 2022 roku. Szczegółowy 

termin wykonania prac zostanie wskazany w pisemnym „Zleceniu prac do wykonania”. Termin rozpoczęcia i zakończenia 

zabiegu na poszczególnych powierzchniach roboczych określony zostanie  w oparciu o rozwój występującej tam 

roślinności.  W przypadku lokalizacji, na których zabieg wykonywany będzie 2 lub 3 krotnie przyjmuje się zachowanie 

około 4 tygodni przerwy pomiędzy kolejnymi zabiegami na danej powierzchni.  

11. „Zlecenie wykonania prac” wystawia Leśniczy obwodu ochronnego na terenie którego prowadzone będą prace.  

W zleceniu określone zostaną: rodzaj prac, ich zakres, lokalizacja oraz termin zabiegu, uwzględniający realny czas 

niezbędny do wykonania poszczególnych czynności. Bez podpisania i odebrania „zlecenia wykonania prac” Wykonawca 

nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Zamawiającego.    

12. Powierzchnie robocze na których prowadzone będą prace, znajdujące się przy szlakach i ścieżkach turystycznych 

należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.    

13. Prowadzenie prac nie może utrudniać przejścia i powodować zagrożenia osób poruszających  się wyznaczonymi 

do zabiegu ścieżkami. Prace zaleca się wykonywać wcześnie rano lub popołudniami,  w sposób nie utrudniający poruszania 

się po ścieżkach oraz korzystania z obiektów infrastruktury. Jeżeli natężenie  ruchu turystycznego bądź inne czynniki 

niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy będą utrudniały prowadzenie prac Zamawiający dopuszcza krótkookresowo 

zamknięcie ścieżki/ powierzchni, na której prowadzone będą prace.   

14. Wymaganym potencjałem techniczny dla wszystkich części zamówienia są kosy mechaniczne. Dodatkowo 

w wybranych lokalizacjach wymagane jest stosowanie kosiarek jezdnych prowadzonych przez operatora lub kosiarek 

samojezdnych. Miejsca ich zastosowania wskazuje Leśniczy danego obwodu ochronnego. Dla części 2 i 3 zastosowanie 

kosiarek jezdnych prowadzonych przez operatora lub kosiarek samojezdnych jest obligatoryjne. Ich zastosowanie jest 

wymagane  dla lokalizacji Wołosate - parkingi (część nr 2) oraz Bereżki – pole namiotowe (część 3). Zamawiający nie 

dopuszcza koszenia ciągnikami rolniczymi z agregowanymi urządzeniami koszącymi. 

 

15. Powierzchnia podana w kolumnie "powierzchnia zabiegu" pomnożona przez ilość powtórzeń stanowi powierzchnię,  

na której Wykonawca wykona zabiegi dla realizacji zamówienia (kolumna "łączna powierzchnia zabiegów”).  
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16. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody powstałe na mieniu osób trzecich w wyniku prowadzonych prac.  

17. Zamawiający uprawniony jest przesunąć ilość zleconych prac pomiędzy lokalizacjami w danej części zamówienia.  

18. Zamawiający uprawniony jest ograniczyć przedmiot umowy w stosunku do zakresu określonego w tabeli nr 1. Przez 

ważne przyczyny uznaje się w szczególności przyczyny organizacyjne, technologiczne, gospodarcze, przyrodnicze, 

okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe, epidemie i katastrofy naturalne, oraz inne istotne okoliczności, mające 

wpływ na pokrycie finansowe kosztów zadań, których nie można przewidzieć w momencie zawierania umowy, w tym 

również wynikające z powyższych okoliczności zmniejszenie dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Ograniczenie 

zakresu umowy może sięgać 80 % wartości umowy. 

19. Wszelkie typy  infrastruktury oraz obiekty po przeprowadzonych zabiegach należy oczyścić z fragmentów skoszonej 

biomasy. 

20. Przystąpienie do wykonywania prac - zgodnie z zleceniem, należy każdorazowo zgłaszać Leśniczemu właściwego 

obwodu ochronnego.  

  

III. OPIS PRAC:    

a) Koszenie ścieżek przyrodniczych i spacerowych   

Koszenie roślinności przy użyciu kos i kosiarek ręcznych, kosiarek samojezdnych bądź zintegrowanych z pojazdem 

typu quad (tylko dla lokalizacji wielkopowierzchniowych lub liniowych, w których użycie wymienionego sprzętu nie 

spowoduje naruszenia warstwy gleby, zniszczenia roślinności nie podlegającej zabiegowi, uszkodzenia obiektów 

infrastruktury drewnianej i kulturowych). Na terenie koszonych cerkwisk, cmentarzy i w otoczeniu kapliczek – całość 

biomasy należy usunąć poza powierzchnię roboczą w miejsce wskazane przez  Leśniczego obwodu ochronnego. Podczas 

koszenia należy zwrócić szczególną uwagę na rośliny związane z historyczną zabudową wsi, które zostaną wskazane przez 

Leśniczego. Rośliny te muszą pozostać nieskoszone. Podczas prac w pobliżu nagrobków, kapliczek, ogrodzeń i obiektów 

infrastruktury należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku pracy wykaszarką żyłkową wymaga się osłonięcia 

konstrukcji drewnianych lub koszenie kosą ręczną. Wysokość koszenia poniżej 10 cm. Wykonywane prace nie mogą 

powodować uszkodzeń obiektów oraz zabrudzenia ich ściętą biomasą.  Nie dopuszcza się również uszkodzeń drzew. 

Przyjmuje się średnią szerokość koszenia ścieżek spacerowych i przyrodniczych – 2 metry. Leśniczy wyznacza 

rośliny, które nie podlegają zabiegowi koszenia – szczególnie w obrębie kładek na torfowiskach. Przy ogrodzeniach 

drewnianych, barierach wysokich i kładkach/mostkach  koszenie należy wykonać na szerokość 2 metrów z każdej strony 

obiektu. Wokół altan, wiat i deszczochronów koszenie należy wykonać na szerokości minimum 2 metrów wokół obiektów. 

Przy ogrodzeniach obiektów kulturowych przyjmuje się szerokość koszenia na minimum 2 metry po jego zewnętrznej 

stronie. 

Zabiegowi podlegają także wszelkie obiekty infrastruktury zlokalizowane przy ścieżkach – tablice informacyjne, 

tabliczki przystankowe, ławki, słupy, wiaty, krzyże przydrożne itp. oraz miejsca odpoczynku. Szczegółowe informacje  

co do sposobu wykonania zabiegu przy różnych typach infrastruktury zostaną udzielone przez Leśniczego.  

Fragmenty ścieżek przyrodniczych i spacerowych podlegają także zabiegowi usunięcia gałęzi nachodzących na 

szlak/ścieżkę oraz wycięcia odrostów drzew i krzewów również na obszarze obiektów kulturowych, przy użyciu narzędzi 

ręcznych.  Usunięte gałęzie i zakrzaczenia należy złożyć w miejscu wskazanym przez Leśniczego. Po wykonanym cięciu / 

koszeniu nie mogą pozostawać zaostrzone części roślin.   
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b) koszenie przy obiektach turystycznych, edukacyjnych i historycznych  

Zadanie obejmuje: 

-  wykoszenie roślinności w obrębie obiektów infrastruktury turystycznej;  

-  wyniesienie skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez Leśniczego; 

- usunięcie przy użyciu narzędzi  ręcznych bądź kos spalinowych z tarczami tnącymi samosiewów, podrostu, krzewów oraz 

gałęzi zachodzących / przerastających elementy infrastruktury oraz rozrastających się na powierzchnie 

poddawane zabiegowi.   

Biomasa ścięta i zebrana z powierzchni koszonej przy obiektach infrastruktury turystycznej (wiaty, ławki, tablice 

itp.) oraz na terenie pola namiotowego i parkingów w o.o. Wołosate ma być po każdym zabiegu wyniesiona i złożona poza 

koszoną powierzchnią. W przypadku pozostałych parkingów po pierwszym zabiegu koszenia Wykonawca zbiera i wynosi 

całość biomasy. Przy kolejnych zabiegach biomasa nie musi być całkowicie uprzątnięta, a jedynie częściowo w taki sposób 

by nie zalegała przy elementach drewnianych ogrodzeń i nie tworzyła miejsc z zalegającym pokosem grubej warstwy 

biomasy.  W przypadku lokalizacji Wołosate koszenie obejmuje teren za pomnikiem i ogrodzeniem do drogi płytowej oraz 

rów przy drodze wojewódzkiej. 

Koszenie terenów parkingów zaleca się wykonywać wcześnie rano aby obszar koszenia był wolny od 

samochodów. Przy ogrodzeniach obiektów przyjmuje się szerokość koszenia na minimum 2 metry po jego zewnętrznej 

stronie.  Wokół altan, wiat i deszczochronów koszenie należy wykonać na szerokości minimum 2 metrów wokół obiektów. 

Szczegółowe informacje co do sposobu wykonania zabiegu przy różnych typach infrastruktury zostaną udzielone przez 

Leśniczych.  

Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy usuwaniu roślinności w otoczeniu obiektów. 

Wykonywane prace nie mogą powodować uszkodzeń obiektów oraz zabrudzenia ich ściętą biomasą.  

W przypadku pracy kosą spalinową żyłkową, wymaga się osłonięcia konstrukcji drewnianych lub koszenie kosą ręczną 

w bezpośrednim otoczeniu obkaszanego obiektu. Nie dopuszcza się również uszkodzeń drzew. 

 

c) Koszenie cerkwisk i cmentarzy 

Koszenie roślinności przy użyciu kos i kosiarek ręcznych, kosiarek samojezdnych bądź zintegrowanych  

 z pojazdem typu quad (tylko dla lokalizacji wielkopowierzchniowych w których użycie wymienionego sprzętu nie 

spowoduje naruszenia warstwy gleby, zniszczenia roślinności nie podlegającej zabiegowi, uszkodzenia obiektów 

infrastruktury drewnianej i kulturowych – nagrobków, fundamentów itp.). Na terenie koszonych cerkwisk, cmentarzy 

i w otoczeniu kapliczek – całość biomasy należy usunąć poza powierzchnię roboczą w miejsce wskazane przez  Leśniczego 

obwodu ochronnego. Podczas koszenia należy zwrócić szczególną uwagę na rośliny związane z historyczną zabudową wsi, 

które zostaną wskazane przez Leśniczego. Rośliny te muszą pozostać nieskoszone. Zapis ten nie dotyczy smotrawy, która 

ma zostać skoszona po okresie kwitnienia. Podczas prac w pobliżu nagrobków, kapliczek, ogrodzeń i obiektów 

infrastruktury należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku pracy wykaszarką żyłkową wymaga się osłonięcia 

konstrukcji drewnianych lub koszenie kosą ręczną. Wysokość koszenia poniżej 10 cm. Wykonywane prace nie mogą 

powodować uszkodzeń obiektów oraz zabrudzenia ich ściętą biomasą.  Nie dopuszcza się również uszkodzeń drzew. Przy 

ogrodzeniach obiektów przyjmuje się szerokość koszenia na minimum 2 metry po jego zewnętrznej stronie. 



 
 

5 
 

IV. ZESTAWIENIE LOKALIZACJI I ZAKRESU PRAC WRAZ Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆI – tabela 1. 
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Górny San 

ścieżka 
przyrodniczo- 

historyczna "W 
dolinie Górnego 

Sanu" z odcinkiem 
szlaku rowerowego 

2,57 3 7,71 ha 

koszenie ścieżki przyrodniczej i odcinka szlaku rowerowego oraz obiektów 
kulturowych (kapliczki, krzyże przydrożne, cerkwiska i cmentarze itp.) wraz z 

otoczeniem infrastruktury drewnianej i miejscami odpoczynku; wykonanie zabiegu 
obejmuje też wykoszenie powierzchni obiektów kulturowych znajdujących się poza 

głównym przebiegiem ścieżki; długość ścieżki z odcinkiem szlaku rowerowego na 
których zlecane będą prace - 11,8 km; możliwy dojazd w lokalizacje pośrednie drogą 

wewnętrzną z Bukowca w kierunku Beniowej (około 2,5 km) oraz z Bukowca do 
deszczochronu (około 6,5 km); 

Tarnawa 

ścieżka po 
torfowiskach 

wysokich - Tarnawa 
Wyżna 

0,15 3 0,45 ha 

koszenie ścieżki o długości około 1,5 km; na odcinku ścieżki biegnacej po dylowankach, 
koszenie wykonać należy po około 0,5 m z każdej strony nawierzchni drewnianych 

kładek ze szczególnym uwzględnieniem wskazań Leśniczego dotyczących roślinności, 
która ma pozostać nie skoszona;  dojazd do parkingu przy torfowiskach Tarnawa;  

Tarnawa 

ścieżka 
przyrodniczo-

historyczna 
„Tarnawa Niżna – 
Dźwiniacz Górny” 

oraz pieszo-
rowerowa 
„Tarnawa” 

1,45 3 4,35 ha 

koszenie ścieżki spacerowej i pieszo-rowerowej, obiektów kulturowych (cmentarze, 
kapliczki, krzyże przydrożne) wraz z otoczeniem infrastruktury drewnianej i miejscami 

odpoczynku;  wykonanie zabiegu obejmuje także wykoszenie powierzchni obiektów 
kulturowych znajdujących się poza głównym przebiegiem ścieżki;  długość ścieżki z 

odcinkiem szlaku rowerowego na których zlecane będą prace - 9,3 km; możliwy dojazd 
w lokalizacje pośrednie drogą wewnętrzną z Tarnawy Niżnej do Dźwiniacza Górnego 

(około 4 km); 

Tarnawa 

ścieżka 
przyrodniczo- 

historyczna "W 
dolinie Górnego 

Sanu"  - odcinek do 
cmentarza w 

Bukowcu 

0,40 3 1,20 ha 
 koszenie ścieżki do cmentarzy w Bukowcu wraz z obiektami kulturowymi (cmentarze, 
cerkwisko, krzyż przydrożny) i otoczeniem infrastruktury drewnianej; długość ścieżki 

około 1,2 km; dojazd do parkingu w Bukowcu; 

Tarnawa 
ścieżka pieszo-

rowerowa 
„Sokoliki” 

0,05 3 0,15 ha 

 koszenie odcinka ścieżki  pieszo-rowerowej na Sokoliki oraz obiektów infrastruktury 
turystycznej zlokalizowanych przy ścieżce; całkowita długość ścieżki 2,7 km; odcinek 
podlegający zabiegowi około 0,25 km; możliwy dojazd drogą wewnętrzną w obrębie 

dawnej miejscowości Sokoliki; 

RAZEM 13,86     
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Tarnawa  
przy torfowiskach 

wysokich w 
Tarnawie Wyżnej  

0,15 3 0,45 ha 
parking, wiata, ławostoły, tablice, ogrodzenia, pozostałe obiekty infrastruktury; dojazd 

do parkingu przy torfowiskach Tarnawa; 

Tarnawa  
obręb miejscowości 

Tarnawa Niżna 
0,05 3 0,15 ha 

wiata ogniskowa, tablice informacyjne, ławostoły, tablica 'ryś', tablica urzędowa BdPN, 
słupy kierunkowe, szlakowskazy, pozostałe obiekty infrastruktury i tablice wystawy 

plenerowej; dojazd do miejscowości Tarnawa Niżna; 

Tarnawa  Bukowiec  0,20 3 0,60 ha 
parking, ogrodzenia, ławostoły, schowek, punkt informacyjno-kasowy (o ile nie został 
dla niego wybrany ajent), pozostałe obiekty infrastruktury; dojazd drogą gruntową do 

dawnej miejscowości Bukowiec; 

Tarnawa  
park  gwiezdnego 
nieba - Tarnawa 

Niżna 
0,10 5 0,50 ha 

otoczenie punktu obserwacji gwiezdnego nieba wraz z dojściem (do 500 m); dojazd do 
miejsca rozpoczęcia prac drogą asfaltową 

RAZEM 1,70     

ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 1 15,56 ha   
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Ustrzyki Górne/ 
Wołosate 

ścieżka 
przyrodnicza 

„Ustrzyki Górne – 
Wołosate”. 

0,60 3 1,80 ha 
koszenie ścieżki spacerowej i zlokalizowanych przy niej obiektów infrastruktury 

(tablice, słupki); całkowita długość ścieżki 3,8 km, odcinki podlegające zabiegowi około 
3 km; ścieżka zlokalizowana przy trasie Ustrzyki Górne - Wołosate; 

Ustrzyki Górne 
ścieżka spacerowa 

wokół Ustrzyk 
Górnych 

0,30 3 0,90 ha 
koszenie ścieżki oraz obiektów infrastruktury turystycznej zlokalizowanych przy 
ścieżce; długość ścieżki 1,5 km; wyjście na ścieżkę przed parkingiem Terebowiec; 

Ustrzyki Górne 

ścieżka 
przyrodnicza 

Ustrzyki Górne - 
Szeroki Wierch 

0,03 3 0,09 ha 
koszenie fragmentu ścieżki przyrodniczej na odcinku około 130 m oraz oraz słupa 

informacyjnego, dojazd drogą wewnętrzną od parkingu Terebowiec (Ustrzyki Górne) 

Wołosate/ 
Tarnica 

ścieżka 
przyrodnicza 
Rozsypaniec - 

Krzemień 

0,04 3 0,12 ha 

koszenie obiektów infrastruktury zlokalizowanych przy ścieżce na odcinku Wołosate - 
Przełęcz Bukowska - około 7 km, koszeniu podlegają: wiaty, tablice, ławostoły, ławki, 

słupy, toaleta alpejska, tabliczki przystanków ścieżki przyrodniczej, stacje drogi 
krzyżowej;  dojazd drogą wewnętrzną Wołosate - Przełęcz Bukowska; 

RAZEM 2,91 ha   
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Ustrzyki Górne 

Ustrzyki Górne 
Terebowiec - 

wyjście na szlak  w 
kierunku 

Szerokiego 
Wierchu 

0,15 3 0,45 ha 

parking, ogrodzenie, tablica trzysekcyjna, ławostoły, słupy informacyjne oraz znaki 
przy drodze wewnętrznej prowadzącej do parkingu wraz z tablicą kierunkową "P 
Szeroki Wierch" przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, dojazd bezpośredni do 

parkingu Terebowiec w Ustrzykach Górnych; 

Ustrzyki Górne 
Ustrzyki Górne -

Terebowiec – wiata 
ogniskowa  

0,03 3 0,09 ha 
wiata ogniskowa, ławostół, schowek, obiekty infrastruktury turystycznej, dojście do 

wiaty; dojazd drogą wewnętrzna w Ustrzykach Górnych; 

Ustrzyki Górne 
Ustrzyki Górne - 
schodki i parking 

przy szlaku 
0,03 3 0,09 ha 

schodki prowadzące do dyrekcji BdPN, parking i ogrodzenie obok kancelarii o.o. 
Ustrzyki Górne, dojazd drogą wewnętrzną 

Ustrzyki Górne 

Ustrzyki Górne 
wyjście w kierunku 

Połoniny 
Caryńskiej 

0,48 3 1,44 ha 
parking, ogrodzenia, wiaty brogowe, schowki, ławki, ławostoły, słupy informacyjne, 

tablica trzysekcyjna; dojazd bezpośredni do parkingu przy wyjściu na Połoninę 
Caryńską; 

Wołosate 
Wołosate - obręb 

miejscowości - 
parkingi  

0,63 10 6,30 ha 
parkingi w Wołosatem, ogrodzenia, tablice, ławostoły, bariery, słupy, wystawa 

plenerowa; teren za pomnikiem do drogi płytowej, pobocze i rów pomiędzy parkingiem 
II a drogą płytową; dojazd bezpośredni do miejscowości Wołosate; 

Wołosate 
Wołosate - obręb 

miejscowości - 
wiaty 

0,07 5 0,35 ha 
wiaty, tablice, ławostoły, bariery, słupy; dojazd bezpośredni do miejscowości 

Wołosate; 

Wołosate 
Wołosate przy 

torfowisku 
0,04 5 0,20 ha 

altana edukacyjna, dojście do altany, tablice, kładki do torfowiska; dojazd bezpośredni 
przy drodze Ustrzyki Górne - Wołosate; 

Wołosate 

Terenowa Stacja 
Edukacji 

Ekologicznej w 
Wołosatem 

0,37 10 3,7 ha koszenie otoczenia stacji 

RAZEM 12,62 ha   



 
 

8 
 

K
o

sz
e

n
ie

 c
e

rk
w

is
k

 
 i 

cm
e

n
ta

rz
y

 

Wołosate 
Wołosate - 
cmentarz 

0,73 2 1,46 ha 
cmentarz i cerkwisko w Wołosatem, kapliczki i krzyże przydrożne przy drodze Ustrzyki 

Górne-Wołosate; dojazd bezpośredni 

RAZEM 1,46 ha   

ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 2 16,99 ha   
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Osada 
ścieżka 

przyrodnicza 
Połonina Wetlińska 

0,04 3 0,12 ha 
koszenie odcinka ścieżki na długości około 80 m (początek przy parkingu w Brzegach 

Górnych), bariery i słupów oraz tablicy trzysekcyjnej zlokalizowanej w Górnej 
Wetlince, dwóch tablic znajdujących się przy drodze i tablicy 'ryś' w Wetlinie 

Caryńskie 
ścieżka historyczno 
- dendrologiczna „ 

Berehy Górne” 
0,53 3 1,59 ha 

 koszenie odcinka ścieżki przyrodniczej (około 0,2 km), obiektów kulturowych 
(cmentarz, cerkwisko) zlokalizowanych przy ścieżce oraz tablicy i słupów przy 

cmentarzu;  wyjście na odcinek ścieżki podlegający zabiegowi z parkingu Przełęcz 
Wyżniańska; cmentarz znajduje się poza koszonym fragmentem ścieżki, dojście do 

cmentarza z parkingu w Brzegach Górnych; 

Caryńskie 

ścieżka 
przyrodnicza 
Caryńskie / 

Przysłup Caryński 

0,12 3 0,36 ha 

 koszenie odcinka ścieżki na długości około 0,54 km - do Przełęczy Nasiczniańskiej 
wraz z  koszeniem przy obiektach infrastruktury turysycznej (ławki, tablice, słupy, itp.) i 
tablicy urzędowej przy trasie rowerowej Nasiczne - Przełęcz Przysłup Caryński; punkt 

kasowy (o ile nie został obsadzony przez ajenta); dojazd drogą gruntową; 

Caryńskie 

ścieżka spacerowa 
do miejsca po 

cerkwi i cmentarza 
Caryńskie 

0,06 3 0,18 ha 
koszenie ścieżki spacerowej - dojście do cmentarza oraz do kapilczki, zabiegowi 

koszenia podlega również kapliczka, długość ścieżki około 0,26 km 

Suche Rzeki 
ścieżka 

przyrodnicza 
"Jaworniki" 

0,10 3 0,3 ha 
koszenie odcinka ścieżki przyrodniczej na długości około 470 m wraz z koszeniem 

dwóch przepustów 

RAZEM 2,55 ha   
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Osada 
kamieniołom - 

Nasiczne 
0,06 3 0,18 ha tablica, ogrodzenie 

Caryńskie 
Bereżki - pole 

namiotowe 
0,93 8 7,44 ha 

pole namiotowe, parkingi, ogrodzenia, tablice informacyjne, wiaty, ławostoły, schowki, 
słupy informacyjne oraz tablica "ryś" i tablica urzędowa znajdujące się przy drodze; 

dojazd bezpośredni - Bereżki; 

Caryńskie Rzeczyca - parking 0,03 3 0,09 ha 
parking, tablice, ogrodzenia, schowek, ławostoły; dojazd bezpośredni na parking 

Rzeczyca zlokalizowany  przy drodze Ustrzyki Górne - Brzegi Górne; 

Caryńskie 
Brzegi Górne - 

parkingi 
0,23 3 0,69 ha 

parkingi, ogrodzenia, tablice informacyjne, ławostoły, schowek, słupy informacyjne 
oraz otoczenie wiaty ogniskowej; dojazd bezpośredni na parking w Brzegach Górnych; 

Caryńskie 
Brzegi Górne - 

zabudowa dworska 
0,13 3 0,39 ha pozostałości zabudowy dworskiej w Brzegach Górnych wraz z dojściem 

Moczarne 
/Caryńskie 

Przełęcz 
Wyżniańska - 

parking 
0,20 3 0,60 ha 

parking, ogrodzenia, wiata, ławostoły, tablice, schowek na śmieci, stojak na rowery; 
dojazd bezpośredni na parking przy Przełęczy Wyżniańskiej; 

Suche Rzeki Suche Rzeki - TSEE 0,14 5 0,7 ha 
koszenie przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej, wiata ogniskowa, tablica, słupy, 

ogrodzenie parkingu, fragment ścieżki - dojście do potoku - około 30 m, skarpa za 
budynkiem stacji, tablica 'ryś' 

Suche Rzeki 
Suche Rzeki - 

ogródek 
0,15 3 0,45 ha 

koszenie przy ogródku botanicznym - część udostępniona do zwiedzania, dylowanki, 
obszar wokół oczka wodnego 

Suche Rzeki 
Nasiczne - przy 

drodze 
0,01 3 0,03 ha tablica, słupy informacyjne, tablica 'ryś' 

RAZEM 10,57 ha   
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Caryńskie 
Caryńskie - 

Przysłup Caryński 
0,34 2 0,68 ha 

cmentarz i cerkwisko Caryńskie; dojazd drogą gruntową Nasiczne - Przełęcz Przysłup 
Caryński, dojście do cmentarza około 200 m pieszo;  

RAZEM 0,68     

ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 3 13,80 ha   
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